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Nyhetslista 25

ARVIDSSON, Adolf Ivar. Svenska
fornsånger. En samling af kämpavisor, folk-visor, lekar och dansar,
samt barn- och vall-sånger. Utgifne af Adolf Iwar Arwidsson. 1-3.
Stockholm, P. A. Norstedt & söner,
1834-42. 8:o. XXIII,+ (blank),+ 424
s.+ (32) s. tryckta noter; XVI,+ 482
s.+ (48, noter); XXVI,+ 562 s. Tredje
delen med noter i pagineringen.
Två blad, s. 143-146, saknas i tredje
delen och är ersatta med oskurna
blad ur ett annat exemplar. Första
titelbladet med reva i falsen. Lagerfläckar och småfläckar i första
och tredje delen, liten fuktrand i
marginalen inledningsvis i tredje
delen. Något nött samtida gröna
saffianband, guldornerade ryggar
och gröna marmorerade pärmpapper, gula snitt. Tre volymer, volym 2 och 3 med
blekta och något fläckiga ryggar. Ur Anders Fryxells bibliotek, med hans namnteckning i del två och tre, och ur Aksel Anderssons, med hans biblioteksstämpel.

3500:Mycket trevliga provenienser!. De saknade och ersatta sidorna berör sångerna ”Bonden och hans hustru”, ”Salig Sara” och ”Den ondsinta käringen”.

2

BIELKE, Nils. Tal, om det första lyckliga
tidehvarf för Sveriges allmänna hushållning, under konung Gustaf d. I:s regering,
hållet för Kongl. Vetenskaps-Academien,
vid præsidii nedläggande, den 27 april 1776.
Stockholm, hos Johan Georg Lange, 1776. 8:o.
123 s. Titeln med inklistrad grav. vinjett. Häftad, med samtida gråpappomslag. Med initialerna L.S.B. svartpräglat på främre omslaget
och handskrivet ”No 666”. Namnteckning på
titelbladet.
900:Setterwall 1036. sidorna 51-123 består av bilagor med skrivelser från Gustav Vasas kansli. Nils Adam Bielke (1724-92) var hovman
och underguvernör till kronprins Gustav. 1761 utnämndes han till landshövding i
Nyköpings län där han visade stor duglighet. Han motionerade 1765 om inrättande
av “länsgillen”, eller hushållningssällskap, och 1782 blev han förordnad till president
i Bergskollegium och blev en drivande kraft inom svenskt berg- och gruvväsen och
tog bl.a. initiativ till Älvdalens porfyrverk 1788.

3

BOLIN, Sture. Om nordens äldsta historieforskning. Studier över dess metodik och källvärde. Lund, Lunds universitet, 1931. 8:o. 342 s.
Blått kbd, guldornerad rygg (A. O. Andersson,
Lund). (Lunds universitets årsskrift. N. F. Avd.
1. Bd 27. Nr 3.) Ur Birgitta Odéns bibliotek, med
hennes namnteckning.
600:Sture Bolin var Birgitta Odéns lärare i Lund och
företrädare som professor i historia. Hon utgav
2011 en biografi över honom.

4 BUSCHAN, Georg. Vorgeschichtliche Botanik der Cultur- und Nutzpflanzen
der alten Welt auf Grund prähistorischer Funde. Breslau, J. U. Kern’s Verlag,
1895. 8vo. XII,+ 268 pp. Contemporary half calf, gilt spine with raised bands,
marbled edges. Bookplate and ex-library stamp from ”Botaniska Institutionernas
bibliotek”, Uppsala.
950:Deals mainly on the botany in the old Egypt.

5

GOLDSMITH, Oliver. The Vicar of Wakefield. With a preface by Austin Dobson
and illustrations by Hugh Thomson. Reprint. London, Macmillan & co, 1922. 8vo.
Front,+ xxxiv,+ (1),+ (blank),+ 305,+ (1) pp. In an art-deco Riviere & son binding
in full dark brown calf, stamp-signed to lower turn-in. The front cover pictorially
inlaid in colors with a church in a village, the spine with a burning candle in green
and red and with the title lettered in gilt, the rear cover with a pipe and a cup of
soup inlaid in colors, all edges gilt, marbled endpapers. The colours slightly faded.

2000:-

6 (HEDIN, S. Adolf.) Hvad folket väntar af den nya representationen. Femton
bref från en demokrat till svenska riksdagens medlemmar. Andra öfversedda
upplagan. Stockholm, Albert Bonniers
förlag, 1868. 8:o. 77,+ (1) s. Häftad och
oskuren, med tryckt omslag. Namnteckning på främre omslagets insida.

800:Viktig tidig programförklaring av den
liberale politikern Adolf Hedin, ”Sitt
politiska program utvecklade Hedin
synnerligen elegant i skriften Hvad
folket väntar af den nya representationen” (Åke Thulstrup i SBL). S. A. Hedin (1834-1905) var liberal politiker och
från 1870 till sin död ledamot av andra
kammaren. Han representerade ursprungligen det nyliberala partiet men
efter dettas upplösning var han autonom. Han var aktiv skandinavist, arbetade för
författningsreformer och var norskvänlig i unionsfrågan och antimilitarist. Parallellt
med riksdagsarbetet var han även bl.a. chefredaktör för Aftonbladet.

7

Historisk tidskrift. Utgiven av Svenska Historiska Föreningen. 1881-2013. Stockholm, 1881-2013. 8:o. Från 1881 till 1940 bundna i något nötta gröna halvmarokängband, ryggarna med upphöjda bind, dock solblekta. Från 1941 till 1982 bundna i blå
klotband med guldornerade ryggar. Från 1983 häftade. Första sviten med Fredrik
Lagerroths exlibris. Ur Birgitta Odéns bibliotek, enstaka häften med dedikationer
eller namnteckning.
12000:Volymerna 2014:1, 2015:1+4 och 2016:3 medföljer.

8

KELLGREN, Arvid. Vorträgen über Massage gehalten von
Dr. Arvid Kellgren aus London im K. K. Marine-Spitale in
Pola. Separat-Abruck aus dem statistischen Sanitäts-Berichte über die K. K. Kriegs.Marine für das Jahr 1888. Illustrated. Wien, Kaiserlichen-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1889. Large 8vo. 47 pp. Slight spotting on title. Sewn as
issued, uncut, with printed wrapper.
2000:-

Arvid Kellgren (1856-1944) var liksom sin mer kände äldre bror Henrik Kellgren
(1837-1916) en framgångsrik sjukgymnast
och drev ett eget gymnastikinstitut i
London mellan 1887-1917. Han publicerade 1890 som avhandling i Edinburgh
”The technic of Lings’s system of manual
treatment as applicable to surgery and
medicine”, vilken översattes till flera
språk. Detta verk byggde på de föredrag
och demonstrationer som han vintern
1888-89 på begäran av den österrikiskungerska flottan hållit i Pola. Det första
som publiceras är dock detta föredrag,
som kom ut direkt i samband med hans
vistelse i Österrike. Medan brodern
Henrik stod för den praktiska utformingen av deras undergörande sjukgymnastik stod Arvid för den teoretiska
delen. Henrik Kellgren, som var en erkänt duktig sjukgymnst, utvecklade en tro att nära nog alla sjukdomar kunde botas
genom adekvat sjukgymnastik, även infektionssjukdomar, cancer, starr etc. Bröderna Kellgren och deras skola utsattes dock för skarp kritik från svenska fackmän, och
metoden förklarades helt ovetenskaplig.
Framgångarna i London gjorde att Arvid
Kellgren kunde utveckla en omfattande
militär-idrottslig och socialt inriktad mecenatsverksamhet gentemot Sverige, och
inte minst skytteväsendet i Sverige fick
stora donationer. (Jan Lindroth i SBL).

9 (KOSKULL, Claes Ulric.) Quatre quatuors
à quatre voix composés & très-humblement
dédiés à som altessa royale monseigneus le
prince royal de Suède et de Norvège par U.K.
Stockholm, Imp.-lith. de C. Müller, (c. 1830). 4:o.
Litogr. titel,+ 2-13 litogr. s. Lagerfläckar. Häftad,
vikt.
900:Baron Claes Ulrik Koskull (172-1863) var militär
och tonsättare. Han deltog som adjutant hos Karl
XIV Johan i norska fälttåget och avancerade till överste och kabinettskammarherre.
Han bildade 1826 inom hovkretsen ”Sällskapet för sångöfningar” som han ledde till

1835 och introducerade där ny utländsk musik. Han var skicklig pianist och komponerade flera musikstycken. Ledamot av Musikaliska akademien 1830.

10 LAS CASES, Marquis de. Las Cases’ dagbok öfver Napoleons enskilda lefnad
och samtal med dess generaler på St. Helena. 1-8. Stockholm, Zacharias Haeggström, 1823-24. 8:o. VIII,+ 350 s.+ utvikbar grav. plansch; (2),+ 352,+ III-VI s.+ utvikbar grav. plansch; (2),+ 352; IV,+ 351,+ (1); IV,+ 352; (4),+ 348; IV,+ 360; (2),+ 383,+
(1) s. Lager- och småfläckar samt enstaka bläckplumpar, liten papperslagning s.
17-18 i del 1, blå fläck s. 265 i del 2 och en bläckanteckning ”+grefve Axell Fersen”
s. 312 i del 6. Samtida hfrbd, guldornerade ryggar och blindpressade pappärmar,
marmorerade snitt. Fyra volymer. Liten spricka i övre främre fals i volym ett. Ur
Hjalmar von Sydows bibliotek, med hans exlibris.
3500:-

Fint exemplar av den svenska översättningen av ”Journal de la vie privée et des
conversations de l'Empereur Napoléon”. Det franska originalet utkom 1822-23. Planscherna föreställer Grundritning till Longwood (del 1) och Napoleons födelsehus (del
2). Första svenska utgåvan. Samma år utgavs även en fransk utgåva i Stockholm.
Från och med del två ändras titeln till “... sina generaler...”. Hjalmar von Sydow, chef
för arbetsgivarföreningen, är väl idag kanske mest ihågkommen för att han blev
mördad i de s.k. sydowska morden på Kungsholmen 1923.

11 LUDWIG, C. G. (pres.) || MORGENBESSER. Michael (resp.) De vegetatione plantarum marinarum. Diss. Leipzig, Litteris Breitkofianis, 1736. 4to. (6),+ 32 pp.+
engr. plate, loose. Sewn as issued, in contemporary yellow wrapper. Old library
and ex-library stamp on title. Plate loose.
1200:Stafleu 5059. Christian Gottlieb Ludwig (1709-73) was a German physician and botanist at Leipzig. He made a botanical journey to North Africa 1731 to 1733 together
with J. E. Hebenstreit.

12 LÖNNROTH, Erik. Statsmakt och statsfinans i
det medeltida Sverige. Studier över skatteväsen
och länsförvaltning. Göteborg, Wettergren &
Kerbers förlag, 1940. 8:o. 280,+ (1) s. Rött kbd
med guldornerad rygg (A. O. Andersson, Lund).
(Göteborgs högskolas årsskrift XLVI. 1940: 3.) Ur
Birgitta Odéns bibliotek, med hennes blyertsunderstykningar och en lapp med anteckningar.
Med ett bilagt kort från Lisa och Erik Lönnroth
med tack för en trevlig kväll.
600:Första upplagan med en bra proveniens. Erik
Lönnroth var elev till Curt Weibull och en av de
mer framträdande representanterna för den s.k. Weibullskolan, till vilken även Birgitta Odén hörde, och om vilken hon skrev flera böcker och uppsatser. Erik Lönnroth
gifte sig med Lisa Hybinette 1949.

13 [Mozart.] Trollflöjten 1812-1869. Stockholm,
Bergström & Lindroth, 1869. 8:o. 8 s. Löst
ihoplagd folder. Ett par smårevor, lätta lagerfläckar och några kompletteringar med bläck i
marginalen.
600:Med anledning av den 200:e föreställningen
av Trollflöjten i Stockholm sammanställdes
denna historiska översikt. Här listas samtliga
uppföranden samt vilka som utfört de större
rollerna under tidsperioden. Mest namnkunnig
bland dessa är väl M:ll J. Lind, som gestaltade
Pamina 18 gånger.

14 [Mystik.] Figürliches newes Jahr-Offert,
an alle Reichs-Stände, und christliche
Potentaten, auch Exculirende, und dero
Räthe, Generalen, Obristen, auch Officianten, wes Standes, Würden und Namens
die sind, von des H. Teuchtec Reichs, und
anderer Königsreiche und Länder Zustand,
auch des Gog und Magogs Widerstand.
(Erfurt, 1649?). 4to. (4) pp. Last page with
four letters erased and replaced with ink
lettering. Disbound.
2500:Not in VD17. A mystic prophecy concerning
the peace?

15 PALME, Johan Henrik. De hårda tiderna. En statistisk
undersökning af J. H. Palme. Stockholm, Iduns tryckeri
aktiebolag, 1895. 8:o. 138,+ (5) s.+ tryckt tabell,+ dubbelsidig karta. Titelsidan och sista sidan bruntonade. Samtida blått hkbd med guldornerad rygg och marmorerade
pärmpapper, liten vit färgfläck på ryggen.
350:Johan Henrik Palme (1841-1932) var finansman, bankdirektör och ekonomisk debattör, och idag kanske mest
känd som grundare av Djursholms villastad. Han var
även med och grundade Centraltryckeriet på Vasagatan
och var Olof Palmes farfars bror.

16 PLANTING, Birger. Baroner och patroner. Porträtt ur Sveriges jordbrukshistoria 1700-talet. Stockholm, Albert
Bonniers förlag, 1944. 8:o. 236,+ (1) s.+
16 planscher. Häftad och oskuren, litet
stänk på ryggen. Ur Alf Henriksons
bibliotek, med hans exlibris och enstaka bläcknoteringa, samt på bakre
omslaget angivna sidnummer om var
noteringarna är.
250:Om teodor Ancarcrona, Jonas alströmer, Karl Nordenskjöld, Jan Brauner,
Jonas Meldercreutz, Per Tham och
Rutger Maclean samt kapitlet ”Karolinen byter svärdet mot plogen”. Med
personregister, jordbruksregister och en
förteckning på svensk jordbrukslitteratur från 1700-talet.

17 [Riksdagen 1778.] (FREDENHEIM,
Carl Fredrik. Utg.) Tidningar för
riksdagen i Stockholm år 1778.
Stockholm, Johan Georg Lange,
1778. 4:o. 124 s. Tagen ur band, titelbladet är delvis löst och med en
kraftigt reva, med pappersförlust.

2500:Bring, Riksdagshandlingar s. 143.
Lundstedt I, 222. Allt som utkom.
Den ovanliga riksdagstidningen 1778
utgavs av överindendenten Carl
Fredrik Fredenheim. Den blev dock
aldrig fullbordad och täcker endast
förhandlingarna 19 oktober till 20
november 1778.

18 [Romani people.] Zwey nützliche tractätlein Das Erste: Wunderliche und wahrhafftige Beschreibung der Cingaren oder Ziegeuner, so man an etlichen Orten,
aber unrecht Tatern oder Tartern nennet, deren Ursprung, Herkommen,
Leben und Wandel, vermehr und Fortpflaantzung biss hieher. Das Andere:
Von den rechten natürlichen Tartern,
welche ihren Ursprung von den alten
Völcken den Scyten haben, deroselben
alten und newen Sitten, religion und
Glauben, Regiment, Reichthumb und
Vermögen an Viehe und Gütern, und
wie übel sie Anno 1663. in Mähren und
benachtbarten Orten Tyrannisiret. Von
C.B.L.M.V.R. No place, 1664. 4to. Minor
spotting. (24) pp. Disbound.
12000:VD17 23:236410A (4 copies). Early and rare tract about Roma!

19 SAVIN, Kristiina. Fortunas klädnader. Lycka,
olycka och risk i det tidigmoderna Sverige. Ak. avh.
Illustrerad. Lund, Sekel bokförlag, 2011. 8:o. 501 s.
Förlagsband med skyddsomslag. Med bilagt tackkort till Birgitta Odén.
350:Bokhandelsupplagan med personregister. Belönades
med Cliopriset 2012

20 (STENBERG, August.) Resan utföre. Eller en författares lefnadsöden, som farmaceut, aktör, gardist, brandservis, sufflör och pionier. Tecknade af honom sjelf.
Svenskt original. Stockholm, G. J. Leufstedts förlagsexpedition, 1879. 8:o. 117,+ (2) s. Senare grönt hkbd, något
solkig rygg med titeletikett, och det litograferade omslaget medbundet. Med Arvid Erikssons resp Gunnar von
Heidens exlibris och med Carl Magnus Rosells namnteckning. Enstaka marginalanteckningar och upplösta
anonmyer med blyerts av Rosell.
1100:Sällsynt, och underhållande skildring av bl.a. teaterlivet
i Stockholm. Författaren var född i Halmstad, men uppvuxen vid Karlsborg, i Hjo och Lidköping.

21 [Verne.] (SCHEELE, Adolf August.) Jorden rundt på 80 dagar. Groteska pennritningar utklippta af Fergus under resan sommaren 1876. [=Omslagstitel.] Stockholm, A. L. Normans lith inst., (1876). 8:o. 36 litogr. s. Fläckar mot slutet. Häftad,
med gult litogr. omslag. Omslaget trasigt i ryggen och med hål efter klammer.

2500:Komiskt tecknad satir huvudsakligen till dramatiseringen ”Jorden rundt på 80 dagar. Dramatiseradt reseäfventyr i 15 tablåer med körer och kupletter” med text av
Jules Verne och A. d’Ennery, i svensk översättning av B. F. Schöldström. Jules Vernes roman ”Le Tour du monde en quatre-vingts jours” utkom 1872-73 och redan 1872
hade en svensk översättning börjat komma. En ny översättning utkom även 1876.

22 ÅSTRÖM, Patrik. Tendensen i Kristoffers landslag. Uppsala, Svenska fornskriftsällskapet, 2016. 8:o. 168 s. Häftad, med skyddsomslag. (Samlingar utgivna av
Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 100.) Ur Birgitta Odéns bibliotek.
200:-

